مبارزه برای مارکسيسم
اخيراً دربارۀ جمع آوری کمکھای مالی توسط کارگران سن پترزبورگ برای مطبوعات طبقۀ
کارگر بحث زندهای در مطبوعات درگرفته است .بايد اذعان داشت که جدی ترين و تفصيلی
ترين بحث دربارۀ اين مسئله ضروری است ،زيرا از نقطه نظر اصول سياسی از اھميت
عظيمی برخوردار است.
وضع به چه گونه است؟ انحالل طلبان )نوايا رابوچايا گازتا( بر تقسيم مساوی پول جمع آوری
شده اصرار می ورزند .مارکسيستھا )سه ورنايا پراودا( خواھان تقسيم آن بنابر خواست
کارگرانی ھستند که پول می دھند .کارگران بايد با بحث دربارۀ گرايشی که ھر روزنامه دارد،
خود تصميم بگيرند که برای کداميک کمک کردهاند.
قطعنامۀ بيست و دو نفر طرفدار انحالل طلبان در ويبورگ ،که اولين سند دربارۀ اين مسئله
است ،صرفا ً می گفت )رجوع کنيد به نوايا رابوچايا گازتا شمارۀ  ٩ ،٢اوت(»:کمکھای مالی به
روزنامهھای طبقۀ کارگر را بر اساس برابری بگيريد« .سپس قطعنامهھای کارگران برخی از
کارخانجات نوبل و کارخانجات پوتيلف )ھمانجا ،شمارهھای  (١٠ ،٩ ،٨ ،۶از تقسيم کمکھای
مالی به سه بخش مساوی حمايت کردند و عمال آنرا انجام دادند – يک بخش برای مارکسيستھا،
يک بخش برای انحالل طلبان و يک بخش برای نارودنيکھا .ھيئت تحريريۀ نوايا رابوچايا گازتا
بطور ضمنی اين عمل را تأييد کردند و در مقالهای به قلم گ.ر)(١).شمارۀ  (٩از آن دفاع
نمودند.
سه ورنايا پراودا ،برعکس ،نشان داد که تقسيم مساوی شيوۀ نادرستی است و شيوهای است که
با ھدفھا و مقاصد مارکسيسم نمی خواند.
ما تکرار می کنيم که ھر کارگر دارای آگاھی طبقاتی بايد اين مسئله را به دقت و کامال بطور
مستقل مطالعه کند.
استداللھايی که به طرفداری از تقسيم مساوی وجود دارد کدامند؟ ارجاع داده می شويم به »شعار
مقدس کارگران مارکسيست – کارگران تمام کشورھا ،متحد شويد!«.
اين سؤال مطرح می شود – آيا اين شعار خواھان اتحاد کارگران مارکسيست که ممکن است
عضو يک حزب مارکسيستی باشند ،با آن کارگرانی است که از احزاب بورژوايی حمايت می
کنند؟ ھر کارگری که قدری به اين بيانديشد خواھد پذيرفت که اين شعار خواھان چنين چيزی
نيست.
در تمام کشورھا ،حتی در پيشرفته ترين آنھا ،کارگرانی وجود دارند که از احزاب بورژوايی
حمايت می کنند – در بريتانيا طرفدار ليبرالھا ،در فرانسه طرفدار سوسياليستھای راديکال ،در
آلمان طرفدار کاتوليکھا و حزب ليبرالی »مردم« ،در ايتاليا طرفدار حزب رفرم )خرده
بورژوازی( و در کشور ھمسايه لھستان طرفدار خرده بورژواھای ) P.S.P.حزب سوسياليست
لھستان( ھستند.
اين شعار بزرگ ،کارگران را فرا می خواند تا در يک حزب پرولتری و مستقل طبقاتی متحد
شوند و ھيچ يک از احزابی که در باال نامبرده شد پرولتری نيستند.
اصل بنيادی نارودنيکھای ما را در نظر بگيريد .از نقطه نظر نارودنيکی ،الغای مالکيت
خصوصی بر زمين و تقسيم مساوی آن سوسياليسم يا »سوسياليزه کردن« است ،اما اين نقطه
نظر اشتباه و بورژوايی است .مدتھا پيش مارکس نشان داد که اقتصاددانان بورژوايی که
جسارت بيشتری دارند ،می توانند خواھان الغای مالکيت خصوصی بر زمين باشند و آن را

مطالبه می کنند) .(٢اين يک رفرم بورژوايی است که حوزۀ عمل سرمايه داری را وسعت می
بخشد .ما از دھقانان بمثابۀ دمکراتھای بورژوا در مبارزه شان برای زمين و آزادی عليه
زمينداران فئودال مآب حمايت می کنيم.
با اين ھمه ،وحدت بين يک تشکيالت پرولتری کارگران مزدبگير و دمکراتھای دھقانی خرده
بورژوا تخطی آشکار از شعار بزرگ مارکسيستی است .تالش برای چنين وحدتی صدمۀ
بزرگی به جنبش طبقۀ کارگر می زند و ھمواره به يک اضمحالل سريع می انجامد.
تاريخ روسيه )در سالھای  ١٩٠۶ ،١٩٠۵و  (١٩٠٧نشان داده است که حمايت طبقاتی و تودهای
از نارودنيکھا جز از طرف جناح چپ دھقانان وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد.
بنابراين انحالل طلبان و کارگرانی که از آنھا پيروی می کنند از مارکسيسم عقب نشستهاند ،راه
طبقه را ترک کردهاند و در راه وحدت غيرحزبی بين کارگران مزدبگير و يک حزب خرده
بورژوايی گام نھادهاند .زيرا به واقع اين يک اتحاد غيرحزبی است ھنگامی که به کارگر گفته
می شود :سعی نکن بفھمی حزب پرولتری کدام است و حزب خرده بورژوايی کدام ،يکسان به
*
ھر دو کمک کن!
گ.ر .در نوايا رابوچايا گازتا شمارۀ  ٩نوشت»:تودهھا نمی توانند به ريشۀ قضايا پی ببرند«.
دقيقا ً به اين دليل است که به يک روزنامۀ قديمی و امتحان شده نياز داريم تا آگاھی سياسی
تودهھايی را که »نمی توانند به ريشۀ قضايا پی ببرند« ارتقاء دھد و به آنھا کمک کند به ريشۀ
قضايا پی ببرند و آنرا درک کنند.
اشارۀ گ.ر .و نويسندگان مشابھی که با وحدت مارکسيستی متشکل مقابله می کنند )اما ھرگز
مسئلۀ وحدت دو حزب را مطرح نمی کنند!( – اشارۀ آنھا به »تودهھايی که نمی توانند به ريشۀ
قضايا پی ببرند« چيزی نيست مگر موعظۀ گرايشھای غيرحزبی ،عقب نشستن از مارکسيسم،
پيگيری مزورانۀ نظرات و سياستھای خرده بورژوايی.
با چنين سياستی است که انحالل طلبان نام خود را تصديق می کنند ،يعنی آنھا تشکيالت
مارکسيستی را ترک کردهاند و نابودکنندگان آنند.
استدالل ديگر )رجوع کنيد به مقالۀ گ.ر .و بحث ھيئت تحريريۀ نوايا رابوچايا گازتا در شمارۀ
 (۶اينست که کمکھای مالی ای که منطبق با گرايشھای سياسی گرفته شود در »مخالفت يکپارچه
با ارتجاعيون« که روزنامهھای کارگری را مورد آزار قرار می دھند اخالل ايجاد می کند.
ھنگامی که يک کارگر آگاه در امور سياسی در اين باره بيانديشد متوجه خواھد شد که اين ھمان
استداللھای قديمی ليبرالی دربارۀ اخالل در »يکپارچگی عليه ارتجاع« به وسيلۀ جدايی
دمکراتھا از ليبرالھا است .اين يک استدالل بورژوايی و کامال اشتباه است.
* نحوۀ واکنش برخی کارگران به موعظۀ غيراصولی انحالل طلبان را ھمچنين می توان از قطعنامۀ زير که
در شمارۀ  ٢١نوايا رابوچايا گازتا منتشر شد مورد داوری قرار داد.
»ما اين تصميم ]تقسيم مساوی کمکھای مالی بين سه روزنامه[ را ضروری و تنھا تصميم عادالنه می دانيم؛
نخست ،به دليل آنکه ھر سه روزنامه ،بمثابۀ روزنامهھای کارگری به يکسان در معرض مجازات و آزار
قرار دارند ،و دوم ،اکثريت بزرگ کارگران ،ھم در اينجا و ھم در ديگر نقاط کشور ،بطور کامل ويژگيھای
گرايشھای مختلف حزبی را درک نکردهاند و نمی توانند با آگاھی کامل خود را به يکی از آنھا پيوند دھند،
بلکه به يکسان از ھمۀ آنھا ھواداری می کنند«.
روزنامۀ انحالل طلبان ھرگز نکوشيده است برای خوانندگان خود توضيح دھد ،ھرگز به آنھا فرصت نداده
است که دريابند آيا می توان يک روزنامۀ نارودنيکی را روزنامۀ طبقۀ کارگر تلقی کرد ،و آيا بايد آنرا با يک
روزنامۀ مارکسيستی يا حتی انحالل طلب اشتباه گرفت .نوايا رابوچايا گازتا ترجيح می دھد به آنچه »ابتدايی«
است بچسبد ،و تا زمانی که بتواند »موی دماغ« مارکسيستھا باشد در پی کسانی که درک نمی کنند گام
بردارد.

تودهھای غيرحزبی که به قول گ.ر» .نمی توانند به ريشۀ قضايا پی ببرند« به طرزی عالی از
نمونهھا می آموزند .کسی که ھنوز نادان است و آگاھی سياسی ندارد ،کسی که نمی تواند فکر
کند يا بيش از آن تنبل است که بينديشد و »به ريشۀ قضايا پی ببرد« دست تکان خواھد داد و
خواھد گفت»:من ھم اعتراض می کنم ،به ھمه سھم برابر بدھيد« .اما کسی که شروع کند به
فکر کردن و »پی بردن به ريشۀ قضايا« برای شنيدن بحث دربارۀ پالتفرمھا ،برای شنيدن دفاع
از نظرات ھر گرايش نيز خواھد رفت و با شنيدن از آنھايی که آگاھی سياسی بيشتر دارند ،خود
به تدريج خواھد آموخت ،و بی تفاوتی او و ھواداری وسيع او از ھمه ،به يک بينش مشخص و
انديشمندانه دربارۀ روزنامهھا تغيير خواھد کرد.
انحالل طلبان ھمۀ اين حقايق ابتدايی را فراموش کردهاند که »ھر کارگر بايد بداند و به خاطر
بسپارد« .آنھا با طرح خود برای »تقسيم مساوی« ثابت کردهاند که به درستی بمثابۀ محمل روح
غيرحزبی ،بمثابۀ مرتدان از مارکسيسم و مبلغان »نفوذ بورژوايی بر پرولتاريا« تلقی می شوند
)رجوع کنيد به مصوبۀ به اتفاق آراء مارکسيستھا در ژانويۀ .(١٩١٠
تشکيالت مارکسيستی با برنامۀ مشترک ،تاکتيکھای مشترک ،تصميمھای مشترک دربارۀ طرز
برخورد به ارتجاع  ،سرمايه داران ،بورژوا دمکراتھا)نارودنيکھا( و جز آن ،کارگران دارای
آگاھی سياسی را متحد می سازد .تمام اين تصميمات مشترک – از جمله تصميمات ،١٩٠٨
 ١٩١٢و  ١٩١٣دربارۀ پوچی و زيانباری رفرميسم – از طرف مارکسيستھا حمايت می شوند
و بطور پيگير به وسيلۀ آنھا به اجرا گذاشته می شوند.
بحثھا)گفتگوھا ،مناظرهھا ،مجادلهھا( دربارۀ احزاب و دربارۀ تاکتيکھای مشترک ضروری اند؛
بدون اين بحثھا تودهھا متفرق اند؛ بدون اين بحثھا تصميمھای مشترک غيرممکن است و از اين
رو وحدت عمل نيز غيرممکن است .بدون اين بحثھا تشکيالت مارکسيستی آن کارگرانی »که
می توانند به ريشۀ قضايا پی ببرند« متالشی می شود و از اين طريق نفوذ بورژوازی بر
ناآگاھان تسھيل می شود.
در تبليغ برای کمکھای مالی مطابق با گرايشھای سياسی ،کمکھای مالی به ھمراه بحث دربارۀ
پالتفرمھا ،بھترين کارگران سن پترزبورگ برای مارکسيسم و عليه علمداران روحيۀ غيرحزبی
مبارزه می کنند.
ما اطمينان داريم که کارگران ھمواره و ھمه جا تمام تالشھای خود را تنھا در راستای حمايت از
شيوۀ مارکسيستی کمکھای مالی و بحثھايی که به تودهھا آموزش می دھد به کار می گيرند.
سه ورنايا پراودا ،شمارۀ ٢٧
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